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Ať je rozdíl v myšlení člověka a zvířat sebevětší, nespočívá 
v podstatě, ale ve stupni jeho vývoje.
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1

D O V O L T E  M I ,  
A B Y C H  S E  P Ř E D S T A V I L A

Většina lidí si myslí, že krávy nemyslí. Takže nazdárek! Řek-
nu to ještě lépe: většina lidí si myslí, že krávy nemyslí a po-
strádají city. Nazdárek podruhé. Jmenuju se Elsie a jsem 
kráva. No jo, já vím. A není tu žádný býk. Vidíte? Dokáže-
me myslet, cítit i žertovat, přinejmenším většina z nás. Mé 
pratetě Elsii, po níž mě pojmenovali, tedy smysl pro humor 
scházel, a když říkám scházel, myslím tím totálně. Neměla 
ráda dokonce ani ty klasické vtípky o hlouposti lidí, třeba 
jak přijdou dva lidi do kravína a… počkat, tolik času zase 
nemám. Nemůžu takhle odbíhat.

Snažím se prostě rovnou vyvracet všechny námitky, chá-
pejte. Tak třeba, jo, zkusíme tohle: možná se divíte, jak to 
píšu, když nemám prsty, ne? Propisku neudržím, a věřte mi, 
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zkoušela jsem to. Nic moc. Ne že by tu nějaký byly, když se 
teď stejně všechno píše na počítačích. A taky … i když myslí-
me a cítíme a umíme být zábavné, neumíme mluvit. Aspoň 
teda ne s lidmi. Máme to, čemu vy říkáte „ústní folklór“. 
Příběhy a poučení, která se předávají z matky krávy na tele, 
generace za generací. Asi jako si vy předáváte ty vaše Odysseie 
a Iliady. Někdy i zpěvem. Pardon, že se tak vytahuju svou 
vzdělaností. Homér. Tradá! V pohodě, klidně počkám, než 
vám to dojde.

Všechna zvířata na sebe navzájem mluví něčím, co zní 
jako chrochtání, pískání, štěkání a kvičení, prostě takovým 
naším univerzálním esperantem. Lev na jehně, pták na psa, 
myš na kočku – totiž až na to, kdo by se kdy chtěl o něčem 
dlouze bavit s kočkou? Jsou tak sebestředné. Jenže v našem 
zvířecím království nemáme žádná slova nebo to, čemu vy 
říkáte jazyk. Ano, já vím, je to zdvojení významu neboli tau-
tologie, ale používám ji, aby to bylo úplně jasné. Nejsem vač-
natec. Vačnatci jsou pověstní svou neschopností obratného 
vyjadřování (Zkoušeli jste se někdy bavit s klokanem? I když 
se nějak popasujete s tím jejich přízvukem, stejně tomu skoro 
není rozumět). A co ksakru melou ryby, to je vážně záhada. 
Zase odbočuju. Jsem to ale kráva. Tohle je pro nás typické. 
Máme spoustu času, když si tak stojíme a přežvykujeme, no, 
jako samice tura domácího. Postáváme, baštíme, povídáme si, 
občas si najdeme sůl k olizování. Prima život.

Aspoň to byl prima život. Tak do doby před dvěma lety, 
kdy přibližně začíná příběh, co se vám chystám vypravovat. 
Až do té chvíle jsem si žila vážně dost idylicky. Narodila jsem 
se na malé farmě v severní části státu New York v USA. Klan 
Bovaryových tam žil od nepaměti. Moje matka a její matka 
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a matka její matky, a tak dále. Otcové se v rodinách sko-
tu většinou nevyskytují. Můj táta Ferdinand (já vím, jako 
v tom animovaném filmu ze třicátých let, ale co naděláte) 
se v naší ohradě objevil jen jednou za čas, a tak nejspíš přišli 
na svět mí sourozenci. Bráchové se ségrama ale nevyrůstají 
společně, kluci na nás většinou zírali přes ohradu. Jedno-
mu to skoro nahánělo husí kůži, jako by snad hoši byli jiný 
živočišný druh, ale pozor – já to nekritizuju. Jestli jsem se 
za ty minulé dva roky něco naučila, tak nekritizovat. Krávy 
a býci byli, jak říkám, drženi odděleně nejspíš už od počátků 
civilizace, takže jsme nic jiného ani nečekali. A já věděla, že 
tak to prostě chodí, takže jsem se netrápila marnou touhou, 
aby byl táta s námi.

Lidé nás milují. To jsem si aspoň myslela, všichni jsme si 
to mysleli. Milují naše mléko. Jestli můžu být trochu osob-
ní, pít mléko jiných savců mi připadá trochu podivínské. Já 
bych tedy rozhodně nezaskočila za nějakou paničkou, která 
zrovna porodila, a nezeptala se jí: „Hej, můžu koštnout?“ No 
není to ujeté? Ani náhodou. Vlastně je to až nechutné. Ale 
proto nás máte rádi. Kvůli mléku. Latte. No nic, každému 
podle jeho gusta. Každá kráva vyrůstá s vědomím, že ráno 
co ráno přijde farmář a zbaví ji mléka. Což je vlastně úleva, 
protože jinak jsme celé nateklé, a po dobrém podojení se 
zase cítíme štíhlé a elegantní. Ovšem, záleží nám na tom, 
jak vypadáme. A vůbec se nám nelíbí, když vy lidi o nějaké 
korpulentní osobě prohlásíte, že je to „tlustá kráva“. Stej-
ně jako se nelíbí prasatům, když někomu nadáváte do sviní, 
a slepice z toho přirovnání hystericky kvokají jak o život (což 
mě potají těší, protože tenhle živočišný druh je ta nejhorší 
osina pod oháňkou, jakou Bůh kdy stvořil).
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Ale ovšem, věříme v Boha. V podobě krávy. Ne, to byl 
vtip… Že jsem vás ale vyděsila, co? Teď vážně. Doopravdy 
věříme, že něco stvořilo všechno na světě – zvířata, mikro-
organismy, rostliny, kameny, duše. A jestli má Stvořitel po-
dobu krávy, prasete, člověka, améby nebo rockera Jerryho 
Garcii, to nevíme a je nám to jedno. Prostě věříme, že za ži-
votem a stvořením stojí nějaká síla. Z vaší víry se tomu asi 
nejvíce podobá Matka Země. To je ovšem jen hodně hrubé 
srovnání. My vlastně těmhle věcem nevěříme, my je víme. Je 
to v našich kostech a kostech našich předků, které leží tam 
někde v polích u farmy starého MacDonalda, co si tak žil, 
hýja, hýja, hou.

Jsem to ale kráva, pořád odbíhám. Budete si na to muset 
zvyknout. Homér to dělal taky, no ne? Takže jsem v dobré 
společnosti. Než vám povím, co se stalo, dovolte mi přiblížit 
vám trochu pozadí příběhu, vylíčit vám, jak se odvíjel můj 
život před Událostí. Tak tomu říkám. Událost nebo Odha-
lení nebo Den kravince. Dovolte mi uvést vás do obrazu. 
Nastínit scénu.

Život na farmě. Celkem pohoda. Většinu času trávíme, 
já a moje nkn („nejlepší kámošky navždycky“), na pastvě. 
Býci po nás zpoza ohrady házejí očima. Na naší straně plotu 
je tráva zelenější, jak vždycky říkala moje mamka. Byla to 
skvělá máma, ale jednoho dne zmizela, tak jako všechny kra-
ví maminky. Naučily jsme se to brát tak, jak to je. Že tady 
máma není navěky a že to neznamená, že by vás nemilovala, 
když vás opustí beze slova rozloučení, jakmile z telete jako vy 
vychová jalovičku a její práce je u konce. Jenže… i když se 
to snažím „brát, jak to je“ a vím, že to tak chodí odjakživa, 
stejně jsem z toho dost přešlá, sotva si na mámu vzpomenu.
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Byla krásná – měla velké hnědé oči a škodolibý smysl pro 
humor. Pořád byla se mnou, až do toho dne, kdy zmizela. 
Ale k tomu se dostanu. Když myslím na mámu, nesmíte 
na mě spěchat. Pohnutí přichází a odchází, ale musíte ho 
procítit. Jinak se vás drží jako klíště a bolí a změní se v něco 
podivného, o čem ale víte, že to je strašně špatně. Takže když 
jsme my krávy rozrušené, poddáme se svým citům, dokud 
nepominou. Teprve pak to s námi búúú-de lepší. Cho chó! 
Že to ale bylo nečekané?

Časy svého dětství vidím přes trávově zelené brýle nos-
talgie. Připadají mi tak vzdálené, tak dokonalé. Každý den 
byl plný slunce, i ty deštivé. Měly jsme trávu a jídlo a místo 
na spaní a dobré kamarádky. S ostatními zvířaty sice pořád 
docházelo k nějakým výstupům, ale nic dramatického. Hie-
rarchie na farmě byla proměnlivá. Nevím, jestli by se tomu 
dalo říkat demokracie. Lepší pojmenování by asi bylo žít 
a nechat žít, pokud by v tom ovšem nefigurovaly slepice. 
S nimi to prostě nejde. Nevím, jestli jste četli Farmu zví-
řat. Připadá mi, že to je knížka, kterou musejí číst všechny 
lidské děti. Osobně mám radši Šarlotinu pavučinku, i když 
pavouci nepatří mezi nejslušnější druhy – pozor, neplést se 
Šarlatovým písmenem, ha ha, nebo to už jsem na vás moc 
sofistikovaná? Ale vážně, osm nohou? Řádný živočich má 
dvě nebo čtyři, to snad ví každý. Možná, dejme tomu, i pět. 
Osm mi připadá jako známka váhavosti, shovívavosti, snad 
až zoufalství. Chápete?

Každopádně na normální farmě to není jako na Farmě 
zvířat. Nikdo tam není velitel, anebo jsme velitelé všichni. 
Asi byste tomu mohli říkat matriarchát, protože hlavní slovo 
mají dámy, bez ohledu na to, co tvrdí pitomí kohouti (my 
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krávy máme takové pořekadlo: nelez mi do vojtěšky, a já ne-
polezu do té tvojí). A taky to tam milujeme. Zvířecí láskou. 
Čistou a nezkalenou.

Ano, zabíjíme, abychom přežili, některým z nás nic jiné-
ho nezbývá, ale neděláme to tak jako lidé, z nenávisti nebo 
pro potěšení, ale jenom z nutnosti. Nejsme žádní hippíci, 
co hlásají nenásilí. Chápeme i lišky, kradoucí vejce, nebo 
jestřába, který uchvátí do svých pařátů selátko a odnese ho 
vstříc strašlivé smrti v oblacích. Tak to prostě chodí. Když 
ukusuju trávu, děkuju jí. Vy myslíte, že rostliny nic necítí? 
Možná ne tak jako vy a já, ale mají svoje rostlodivné city, 
velice zpomalené, které pučí a kvetou celá léta namísto pár 
vteřin. Pro krávu je svět jedna velká věc, jež má vlastní city.

A jak to chodí:

Pondělí
ÚSVIT: Dojení. Máte kliku, když na vás vyjde prostřední 
nebo nejmladší syn, ten nejstarší má hrozně hrubé ruce. 
Nechce tady být. Já to chápu, kámo, je trochu moc brzo, 
ale stejně.

PO DOJENÍ: Otevře se brána a jdeme na pastvinu, kde strá-
víme většinu dne tím, že jíme, žvýkáme, bavíme se, po-
mlouváme, atd. Tohle je život – venku na pastvě. Sladká 
zelená tráva, ještě sladší vojtěškové seno.

POZDĚ ODPOLEDNE: Na noc zpátky do chléva. Další do-
jení, a při západu slunce obvykle usínáme. Žijeme v soula-
du s rytmy země a já nevím čím. Když se mnou ještě byla 
máma, vyprávěla mi příběhy. Měla jsem ráda ty, ve kterých 
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se lidé chovají jako zvířata. Maminka byla skvělá vypravěč-
ka, většinou jsem usínala při zvuku jejího hlasu. Připadal 
mi jako šustění větru ve větvích stromů, jako zurčení po-
tůčku po kamení.

A úterky, středy, čtvrtky, pátky, soboty a neděle zrovna tak.

Docela prosté, ne? Probuzení, dojení, jídlo, den na past-
vě, dojení, příběhy, spánek. Mně to stačilo. O nic víc jsem 
nikdy nestála. A totéž jsem chtěla pro svoje dcery a dcery 
jejich dcer až navěky, i když jsem si neuměla představit, že 
bych je někdy opustila, jako moje máma opustila mě. Totiž 
až do toho dne, kdy došlo k Události a tomu s tím větrákem. 
Pak jsem všechno pochopila, dokonce i to, kde je maminka. 
Moje prozření bylo bolestivé, ale vedlo k odpuštění a poro-
zumění, a nevyměnila bych to ani za zlaté tele. Nevinnost 
je moc hezká, ale svět nám nabízí víc a je špatné se tomu 
bránit. Každé mládě musí někdy dospět.

Už tam skoro jsme. Že vás ten úvod dráždí? Jste nevrlí? 
To je ten problém s vámi, dnešními dětmi. Kvůli všem těm 
počítačovým hrám vám úplně schází trpělivost. Jenže krav-
ský čas je pomalý a já se nenechám popohánět. Udělám, co 
musím, a pak si zdřímnu, pořádně si schrupnu. A pak se 
dostanu k Události.
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